
Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

 
POGOTOWIE EDUKACYJNE Z PRZYRODY 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
MARZENA ZAJDA 

Opis dydaktyczny zajęć: 

ZAJĘCIA ODBYWAŁY SIĘ W ŚRODY OD 13.45 DO 14.30 CZTERY RAZY W MIESIĄCU. 
W ZAJĘCIACH BRAŁO UDZIAŁ  6 UCZNIÓW ( 4 DZIEWCZĘTA I 2 CHŁOPCÓW). BYLI 
TO UCZNIOWIE  V KLASY. 
TEMATY, KTÓRE BYŁY PORUSZANE NA ZAJĘCIACH  DOTYCZYŁY OGÓLNYCH POJĘĆ 
PRZYRODNICZYCH ALE RÓWNIEŻ OCHRONY PRZYRODY NASZEGO REGIONU .  
Poprzez udział w zajęciach: 
 -uczniowie poznali najbliższe środowisko i specyfikę swojego regionu 

- rozwinęli swoją  wrażliwość ekologiczną 
- nabyli umiejętność prowadzenia obserwacji i pomiarów  
- rozwiązywali testy z przyrody 

 zdjęcia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Zwierzynie 05.06.2013 
Plakat na Dzień Ochrony Środowiska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 
SZKOLNY OŚRODEK SZANS – TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
Wioletta Dąbrowska-Spilnyk 

Opis dydaktyczny zajęć: 

     Zajęcia specjalistyczne z terapii pedagogicznej w kl. IV-VI odbywały się zgodnie z 

harmonogramem w poniedziałki, trzy razy w miesiącu po 2 godziny. Uczestniczyło w nich 

pięcioro uczniów, którzy posiadają wskazania do uczestniczenia w tego typu zajęciach. 

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju uczniów, usprawnianie zaburzonych funkcji 

percepcyjno-motorycznych warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się. 

Zajęcia sa prowadzone w formie odbiegającej od zajęć lekcyjnych.  Poza tradycyjnymi 

metodami prowadzenia zajęć (wykład, rozwiązywanie zadań, praca przy komputerze), 

stosowane są różnorodne metody aktywizujące ucznia, np.:  

- praca w grupach, 

- dyskusja, 

- gry dydaktyczne, 

- praca w Internecie, 

- praca z różnymi programami multimedialnymi. 

Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno- motoryczne ukierunkowane były na : 

 dodawanie liczb dziesiętnych, 

 mnożenie ułamków dziesiętnych, 

 dodawanie ułamków zwykłych o wspólnym mianowniku, 

 dodawanie liczb naturalnych sposobem pisemnym, 

 mnożenie liczb naturalnych przez liczbę jednocyfrową, 

 stosowanie tabliczki mnożenia, 

 stosowanie tabliczki dzielenia, 

 odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym, 

 mnożenie liczb naturalnych dwucyfrowych sposobem pisemnym, 

 dzielenie liczb naturalnych sposobem pisemnym przez dzielnik jednocyfrowy, 

 kolejność wykonywania działań, 

 cechy podzielności przez 2,5,10 i 100. 

Praca na zajęciach przyczyniła się do rozszerzenia kompetencji , szczególnie 

matematycznych , zmniejszenie leku, którego źródłem są niepowodzenia w matematyce, 

wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie motywacji do pokonywania 



trudności. 

 

zdjęcia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 
SZKOLNY OŚRODEK SZANS – KLUB REEDUKACJI 
 ze szczególnym uwzględnieniem matematyki. 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
Wioletta Dąbrowska-Spilnyk 



Opis dydaktyczny zajęć: 

     Zajęcia specjalistyczne KLUBU REEDUKACJI  w kl. IV-VI odbywały się zgodnie z 

harmonogramem we wtorek, trzy razy w miesiącu po 2 godziny. Uczestniczyło w nich 

pięcioro uczniów z klasy IV, którzy posiadają wskazania do uczestniczenia w tego typu 

zajęciach. 

Głównym celem zajęć jest opanowanie przez uczniów , wykazujących specyficzne trudności 

w uczeniu się matematyki , sprawności liczenia w zakresie czterech podstawowych działań   

( dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia) na liczbach naturalnych , ułamkach 

dziesiętnych i zwykłych. 

Zaproponowana tematyka zajęć rozwija u uczniów sprawność funkcji percepcyjno-

motorycznych ważnych w prawidłowym przebiegu edukacji matematycznej oraz wpływa 

pozytywnie na integrację funkcji poznawczych zaangażowanych podczas działalności 

matematycznej ucznia. 

 Praca na zajęciach przyczyniła się do rozszerzenia kompetencji  matematycznych , 

zmniejszenie lęku, którego źródłem są niepowodzenia w matematyce, wzmocnienie 

poczucia własnej wartości, budowanie motywacji do pokonywania trudności. 

 

zdjęcia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

Pogotowie Edukacyjne z Języka Angielskiego 

Osoba prowadząca zajęcia: 

Natalia Opuszko 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu, w piątki w godzinach 13.45 – 15.30. W 
zajęciach uczestniczyło 6 uczennic z klasy IV.  
Celem zajęć było umożliwienie uczniom słabszym utrwalenie poznanego na 
lekcjach materiału, głównie trudniejszych zagadnień gramatycznych takich jak 
zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czas present simple oraz uzupełnianie 
‘braków’ z lat poprzednich.  
Doskonalenie słownictwa z różnych zakresów (clothes, weather, describing 
people) oparte na aktywnej pracy uczniów oraz zaangażowaniu w wykonywanie 
ćwiczeń oraz projektów. Dodatkowo doskonalenie umiejętności językowych 
uczniów z zakresu: czytania, mówienia, sprawności rozumienia ze słuchu oraz 
pisania. 
Istotnym elementem było rozbudzenie w uczniach wiary we własne możliwości i 
przekonania, że są w stanie nauczyć się języka angielskiego.  
Poprzez udział w zajęciach uczniowie osiągnęli  umiejętności praktycznego 
posługiwania się językiem angielskim. Dzięki repetycjom wiedza uczniów została 
usystematyzowana, stali się oni bardziej pewni siebie, przez co wykazują większą 
aktywność na lekcjach. Duża ilość kontrolowanych dialogów oraz wykonywanie 
zadań słuchowych zaowocowały w osiągnięciu lepszych wyników na zajęciach 
szkolnych.   
 

 zdjęcia: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

Szkolny Ośrodek Rozwoju Klub Języka Angielskiego 

Osoba prowadząca zajęcia: 

Natalia Opuszko 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia projektowe odbywały się trzy razy w miesiącu, w poniedziałki w godz. 13.45 
– 15.20. W zajęciach uczestniczyło 6 uczniów (z IV oraz V klasy). 
Zajęcia kierowane do uczniów utalentowanych językowo, zdolnych do szybszego 
opanowania materiału danej klasy oraz do uczniów chcących rozwijać swoje 
zainteresowani językiem angielskim. 
Istotnym elementem zajęć było zapewnienie maksimum kontaktu z językiem 
obcym. 
Cel zajęć to przybliżenie uczniom efektywnych metod ułatwiających uczenie się 
języka obcego a w rezultacie zwiększenie samodzielności w uczeniu się języka 
również z wykorzystaniem źródeł innych niż szkolny podręcznik. Ponadto, 
zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie sprawności językowych takich jak: 
czytanie, mówienie, słuchanie ze zrozumieniem oraz pisanie, które odbywało się 
m.in. poprzez dostęp do materiałów autentycznych (ulotki, pocztówki, teksty 
piosenek), tworzenie grupowych projektów (np. The London Underground), gry 
edukacyjne, testy gramatyczne, pracę z wyszukanymi na potrzeby uczniów 
tekstami oraz słuchowiskami oraz naukę efektywnej pracy z słownikiem. Uczniowie 
na zajęciach rozszerzali również słownictwo różnych kategorii (np. Spring, Easter), 
utrwalali wiadomości gramatyczne (np. czasowniki modalne) oraz poznawali 
kulturę i zwyczaje krajów anglojęzycznych (np. Easter customs).  
Uczniowie zostali przygotowani do używania języka angielskiego w codziennych 
sytuacjach, wykształcili umiejętność korzystania z autentycznych materiałów 
źródłowych o umiarkowanym stopniu trudności  oraz samodzielnej pracy z 
materiałami dodatkowymi oraz słownikami.  
 

4 zdjęcia: 

  
 
 
 
Zdjęcia przedstawiają pracę grupy  związaną z poznawaniem i utrwalaniem 
słownictwa.  Zajęcia odbyły się 25.03.2013 
 



        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zdjęcia przedstawiają pracę uczniów przy projekcie „The London Underground”. 
Zajęcia odbyły się 06.05.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: Pogotowie Edukacyjne - zajęcia z języka polskiego  

Osoba prowadząca zajęcia: Anna Szpila 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia w Pogotowiu Edukacyjnym – zajęcia z języka polskiego w roku szkolnym 

2012/2013 odbywały się od marca do czerwca. Uczestniczyło w nich sześcioro 

uczniów ze szkoły podstawowej. Celem zajęć było podwyższenie szans 

edukacyjnych z języka polskiego u uczniów z terenów wiejskich ze szczególnym 

uwzględnieniem kompetencji kluczowych poprzez realizację programu 

rozwojowego. Wpłynęły one na wyrównywanie braków w bieżącym materiale  

z języka polskiego oraz poprawę wyników nauczania. Podczas zajęć uczniowie 

doskonalili umiejętności, które sprawiały im najwięcej problemów. Zostali 

wyposażeni w wiedzę i wykształcili umiejętności umożliwiające kontynuowanie 

nauki w klasach programowo wyższych. Podstawową wiedzę uczniowie zdobywali 

na obowiązkowych lekcjach języka polskiego, natomiast w Pogotowiu Edukacyjnym 

ponownie sobie je przypominali, utrwalali i ćwiczyli. Podczas spotkań uczniowie  

w sposób zabawowy utrwalali zasady ortograficzne (pisownię „ó”, „u”, „ż”, „rz”), 

ćwiczyli zmiękczanie spółgłosek, rysowali wykresy zdań złożonych podrzędnie, 

wyszukiwali ukryte wyrazy, grali w sylaby, utrwalali czytanie ze zrozumieniem. 

Ponadto starali się poprawić estetykę pisma poprzez ćwiczenia kaligraficzne. 

Próbowali także wzbogacać swój zasób słownictwa opowiadając fragmenty głośno 

przeczytanej lektury („Ania z Zielonego Wzgórza” L.Montgomery, „W 80 dni 

dookoła świata” J.Verne). Uczniowie uczestniczący w zajęciach mogli pracować  

w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu inne formy pracy (rebusy, 

krzyżówki, wierszyki, gry). Swobodna i miła atmosfera, współdziałanie oraz 

tematyka potraktowana w sposób zabawowy, angażowała wszystkich do aktywnej 

pracy. 



 zdjęcia: 

 

 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

 
Pogotowie Edukacyjne zajęcia z matematyki 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
Elżbieta Saliwon 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia w Pogotowiu Edukacyjnym – zajęcia z matematyki w roku 

szkolnym 2012/2013 odbywały się od marca do czerwca. Uczestniczyło 

w nich sześcioro uczniów  z klasy IV. Celem zajęć było podwyższenie 

szans edukacyjnych z matematyki u uczniów z terenów wiejskich ze 

szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych poprzez 

realizację programu rozwojowego. Wpłynęły one na  wyrównywanie 

braków z matematyki oraz poprawę wyników nauczania. Podstawową 

formą pracy była praca indywidualna z uczniem, a metodą – ćwiczenia 

praktyczne. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności, które 

sprawiały im najwięcej problemów. Podczas zajęć uczniowie zapisywali 

liczby naturalne słowami i cyframi. Wykonywali plansze na których 

porównywali i porządkowali liczby naturalne. Ćwiczyli również 

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100 w pamięci 

i pisemnie. Zajęciom towarzyszyła miła atmosfera. Frekwencja na 

zajęciach była 100%. 

 
 
 

 



 

  
 
                                                                                                 
 
 
 

 

 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

 
Zastosowanie matematyki w życiu codziennym 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
Elżbieta Saliwon 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia odbywały się zgodnie z planem pracy w trzech grupach. Uczestniczyło 

w nich sześcioro uczniów z klasy piątej i trzynaścioro z klasy szóstej. Są to 

uczniowie osiągający dobre wyniki w nauce, którzy chcą rozwijać swoje 

umiejętności matematyczne, szczególne te, które są przydatne w życiu 

codziennym  i pozwalają rozwiązywać problemy praktyczne.  

Zrealizowano następującą tematykę: 

- rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem kalendarza, rozkładów jazdy, rachuby      

  czasu, 

- wykorzystanie poznanych praw geometrii do rozwiązywania problemów 

   praktycznych, np. obliczania objętości, pól powierzchni, 

- dokonano pomiarów terenowych i na ich podstawie obliczono powierzchnię  

  wybranych obiektów, 

- utrwalenie znajomości jednostek objętości i pola, 

- rozwiązywanie problemów z zastosowaniem obliczeń procentowych  

  dotyczących np.  podwyżek i obniżek cen towarów, 

- zastosowanie skali do rysowania planów prostych obiektów, obliczanie  

  ich powierzchni. 

Rozwiązując zadania praktyczne uczniowie rozwijali i utrwalali działania na 

liczbach całkowitych, ułamkach dziesiętnych i zwykłych, zamianę jednostek. 

Przetwarzali informacje tekstowe, liczbowe i graficzne, wyciągali wnioski.  

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Ich propozycje 

podejmowanej problematyki na zajęciach uwzględniono w planie pracy 

warsztatów. Frekwencja wynosiła 100 %.  

zdjęcia: 

 
          
 
 



       
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 

 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 
Klub Matematyczny z wykorzystaniem ICT 

grupa 1 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
Paweł Wiliński 

Opis dydaktyczny zajęć: 

     Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów szczególnie zainteresowanych 

matematyką. Celem jest poszerzenie wiedzy matematycznej, zdobycie 

nowych umiejętności w zakresie rozwiązywania nietypowych zadań, 

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków. 

Ponadto, zajęcia te dają też uczniom możliwość korzystania z urządzeń, 

sprzętu oraz  z oprogramowania komputerowego  i przygotują ich do życia 

w społeczeństwie informacyjnym.  

       Zajęcia odbywają się w formie koła matematycznego przeznaczonego 

dla uczniów szkoły podstawowej. Poza tradycyjnymi metodami prowadzenia 

zajęć (wykład, rozwiązywanie zadań, praca przy komputerze), zastosowane 

będą różnorodne metody aktywizujące uczniów, np.:  

- praca w grupach, 

- dyskusja, 

- gry dydaktyczne, 

- praca w Internecie, 

- praca z różnymi programami multimedialnymi. 

Dzięki zajęciom uczniowie rozwiną własne zdolności i umiejętności 

twórczego myślenia. Realizując rozszerzony program z poszczególnych 



działów tematycznych utrwalą jednocześnie podstawy programowe z 

danego zakresu. Ponadto, rozwijając swoje zainteresowania matematyczne, 

osiągną sukcesy w konkursach przedmiotowych. Realizacja programu ułatwi 

także wykonywanie trudniejszych obliczeń na lekcjach przedmiotów z bloku 

przyrodniczego. 

 Zajęcia przygotują uczniów do życia w globalnym społeczeństwie 

informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii 

informacyjnej   i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów 

a w szczególności upowszechnienie dostępu do Internetu. 

 

 

 zdjęcia: 

 
 

 
 
 

 
 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie 



Tytuł / nazwa zajęć: 
Klub Matematyczny z wkorzystaniem ICT 

grupa 2 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
Paweł Wiliński 

Opis dydaktyczny zajęć: 

     Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów szczególnie zainteresowanych 

matematyką. Celem jest poszerzenie wiedzy matematycznej, zdobycie 

nowych umiejętności w zakresie rozwiązywania nietypowych zadań, 

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków. 

Ponadto, zajęcia te dają też uczniom możliwość korzystania z urządzeń, 

sprzętu oraz  z oprogramowania komputerowego  i przygotują ich do życia 

w społeczeństwie informacyjnym.  

       Zajęcia odbywają się w formie koła matematycznego przeznaczonego 

dla uczniów szkoły podstawowej. Poza tradycyjnymi metodami prowadzenia 

zajęć (wykład, rozwiązywanie zadań, praca przy komputerze), zastosowane 

będą różnorodne metody aktywizujące uczniów, np.:  

- praca w grupach, 

- dyskusja, 

- gry dydaktyczne, 

- praca w Internecie, 

- praca z różnymi programami multimedialnymi. 

Dzięki zajęciom uczniowie rozwiną własne zdolności i umiejętności 

twórczego myślenia. Realizując rozszerzony program z poszczególnych 

działów tematycznych utrwalą jednocześnie podstawy programowe z 

danego zakresu. Ponadto, rozwijając swoje zainteresowania matematyczne, 

osiągną sukcesy w konkursach przedmiotowych. Realizacja programu ułatwi 

także wykonywanie trudniejszych obliczeń na lekcjach przedmiotów z bloku 

przyrodniczego. 

 Zajęcia przygotują uczniów do życia w globalnym społeczeństwie 

informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii 

informacyjnej   i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów 

a w szczególności upowszechnienie dostępu do Internetu. 

 

 



zdjęcia: 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


